
                                           

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จ ากัด 
เรื่อง  ก าหนดเขตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จ ากัด 

ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 
……………………………… 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จ ากัด  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินงานของ
สหกรณ์ตามข้อบังคับ 74  ข้อ78(8) และผู้ตรวจสอบกิจการ 101 ในวันประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564  ในวันเสาร์ที ่              
13  มีนาคม  2564 ณ  ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล)  สรรหากรรมการด าเนินงาน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 
10.30 น. รับค่าพาหนะเดินทางและค่าสวัสดิการสมาชิกได้ถึงเวลา  12.30  น. 

 

  เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม จึงก าหนดหน่วยเลือกตั้งของ
สมาชิกสหกรณ์ไว้ดังนี้ 
เขตที่ 1  สสจ. รบ. , ศูนย์สบส. เขต 5 , วพบ.ราชบุรี , วพบ.จักรีรัช ,  อ าเภอวัดเพลง, สคร.5 
           ศูนย์อนามัยท่ี 5 สมาชิกส่งตรง สมาชิกหักเงินต้นสังกัด ลูกจ้างประจ าเกษียณ จ านวนสมาชิก 1,173 คน 
เขตท่ี1  หน่วยที่ 1  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง   รวม  308  คน  ประกอบด้วย                      
                  (1)  สมาชิกสังกัดข้าราชการบ านาญ  สสจ.ราชบุรี  จ านวน 308 คน 
เขตท่ี1  หน่วยที่ 2  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง   รวม  300  คน  ประกอบด้วย                      
                  (1)  สมาชิกส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จ านวน  96 คน 
                  (2)  สมาชิกส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 40 คน 
                  (3)  สมาชิกสังกัดศูนย์อนามัยที่ 5  ราชบุร ี จ านวน 151 คน 
                  (4)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัดเพลง จ านวน   12 คน 
                  (4)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัดเพลง(ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน    1 คน 
เขตท่ี 1  หน่วยที่ 3  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง   รวม  324  คน  ประกอบด้วย    
                  (1)  สมาชิกสังกัดส่งตรงสหกรณ์ฯสมาหักเงินต้นสังกัดและลูกจ้างประจ าเกษียณอายุ จ านวน 248 คน 
                  (2)  สมาชิกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี จ านวน 44 คน 
                  (3)  สมาชิกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน  17  คน 
                  (4)  สมาชิกสังกัดข้าราชการบ านาญ วพบ.ราชบุรี จ านวน 15  คน 
เขตท่ี 1  หน่วยที่ 4  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  รวม  241  คน  ประกอบด้วย   
                 (1)  สมาชิกสังกัดศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี จ านวน 33  คน 
                 (2)  สมาชิกสังกัดศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี(ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 2  คน 
                 (3) สมาชิกสังกัดส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี  5  ราชบุรี   จ านวน 43  คน 
                 (4) สมาชิกสังกัดส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี  5  ราชบุรี   (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 16  คน 
                 (5)  สมาชิกสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช จ านวน 26  คน 
                 (6)  สมาชิกสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 10  คน 
                 (7)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลวัดเพลง จ านวน 72  คน 
                 (8)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลวัดเพลง (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 39  คน 
 
เขตที่ 2  รพ.ราชบุรี  จ านวนสมาชิก  1,631  คน 
เขตท่ี  2  หน่วยที่ 1  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  รวม  327  คน  ประกอบด้วย   

(1) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ทะเบียนสมาชิกช่วงระหว่างเลขที่ 0418 ถึง 3324  จ านวน 327 คน 
เขตท่ี 2  หน่วยที่ 2  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง   รวม  326  คน  ประกอบด้วย   



             (1) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ทะเบียนสมาชิกช่วงระหว่างเลขที่ 3325 ถึง 5770   จ านวน 326 คน 
เขตท่ี 2  หน่วยที่ 3  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง   รวม  326  คน  ประกอบด้วย   

(1) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ทะเบียนสมาชิกช่วงระหว่างเลขที่ 5771 ถึง 7014 จ านวน 212 คน 

(2) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี  (ลูกจ้างชั่วคราว)   
     ทะเบียนสมาชิกช่วงระหว่างเลขที่ ช3777 ถึง ช4400 

 
จ านวน 

 
114 คน 

เขตท่ี 2  หน่วยที่ 4  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง   รวม  326 คน  ประกอบด้วย   
             (1)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี  (ลูกจ้างชั่วคราว)   
                  ทะเบียนสมาชิกช่วงระหว่างเลขที่ ช4402 ถึง ช6901 

 
จ านวน 

 
326 คน 

เขตท่ี 2  หน่วยที่ 5  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง   รวม  326 คน  ประกอบด้วย   
(1)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี  (ลูกจ้างชั่วคราว)   

                   ทะเบียนสมาชิกช่วงระหว่างเลขที่ ช6902 ถึง ช7003 
 

จ านวน 
 

27  คน 
             (2)  สมาชิกสังกัดข้าราชการบ านาญโรงพยาบาลราชบุรี จ านวน 299  คน 
เขตที่ 3  รพ.ด าเนินสะดวก   จ านวนสมาชิก 484 คน 
เขตท่ี 3  หน่วยที่ 1  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  รวม  242  คน  ประกอบด้วย   

(1) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลด าเนินสะดวก   
                   ทะเบียนสมาชิกช่วงระหว่างเลขที่  1147 ถึง 6357 

 
จ านวน 

 
242 คน 

เขตท่ี 3  หน่วยที่ 2  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  รวม  242 คน  ประกอบด้วย   
(1)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลด าเนินสะดวก  

   ทะเบียนสมาชิกช่วงระหว่างเลขที่  6368 ถึง 6971 
 

จ านวน 
 

   23 คน 
(2)  สมาชิกสังกัดข้าราชการบ านาญโรงพยาบาลด าเนินสะดวก จ านวน 90 คน 
(3)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลด าเนินสะดวก  (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 129 คน 

เขตที่ 4  สสอ.เมือง , อ าเภอโพธาราม  , บ้านโป่ง , บางแพ , สสอ.ด าเนินสะดวก  จ านวนสมาชิก  635  คน 
เขตท่ี 4  หน่วยที่ 1  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง     รวม  293  คน   ประกอบด้วย   
                (1)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จ านวน 83  คน 
                (2)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 10  คน 
                (3)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธาราม จ านวน 81  คน 
                (4)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธาราม (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 15  คน 
                (5)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน  จ านวน   59  คน 
                (6)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน  45 คน 
   
   
เขตท่ี  4  หน่วยที่ 2  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง     รวม  342  คน   ประกอบด้วย   
                (1) สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโป่ง จ านวน 70 คน 
                (2)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโป่ง(ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน   6 คน 
                (3)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลบางแพ จ านวน 85 คน 
                (4)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลบางแพ  (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 26 คน 
                (5)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ จ านวน  29 คน 
                (6)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 8 คน 
                (7)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด าเนินสะดวก จ านวน  59 คน 
                (8)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด าเนินสะดวก (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน    11 คน 
                (9)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ านวน 48 คน 
เขตที่ 5  อ าเภอจอมบึง  , สวนผึ้ง , บ้านคา , ปากท่อ ,  จ านวนสมาชิก  591 คน 



เขตท่ี 5  หน่วยที่ 1   ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง     รวม  285  คน   ประกอบด้วย   
                 (1)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง                               จ านวน 98  คน 
                 (2)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  (ลูกจ้างชั่วคราว)                        จ านวน 34  คน 
                 (3)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลสวนผึ้ง                               จ านวน 77  คน 
                 (4)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลสวนผึ้ง  (ลูกจ้างชั่วคราว)                        จ านวน 41  คน 
                 (5)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวนผึ้ง                               จ านวน 31  คน 
                 (6)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวนผึ้ง (ลูกจ้างชั่วคราว)                               จ านวน 4  คน 
เขตท่ี 5 หน่วยที่ 2  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง     รวม  306  คน   ประกอบด้วย   
                 (1)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านคา                             จ านวน 22 คน 
                 (2)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านคา   (ลูกจ้างชั่วคราว)                          จ านวน 5 คน 
                 (3)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลบ้านคา                          จ านวน 13 คน 
                 (4)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลบ้านคา  (ลูกจ้างชั่วคราว)                        จ านวน 8 คน 
                 (5)  สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจอมบึง จ านวน 43 คน 
                 (6)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลปากท่อ                             จ านวน 98 คน 

 (7) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลปากท่อ (ลูกจ้างชั่วคราว)                         จ านวน 55 คน 
 (8) สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากท่อ                             จ านวน 48 คน 

                 (9) สมาชิกสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากท่อ (ลูกจ้างชั่วคราว)                           จ านวน 14 คน 
 

ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จ ากัด ทุกคนที่เข้าแสดงตนเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งให้
ตรงกับหน่วยที่ก าหนดไว้ โดยใช้บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวลูกจ้างหรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือ
บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ซึ่งสามารถแสดงได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับสมาชิกผู้มีรายชื่อนั้น แต่ถ้าไม่สามารถ
แสดงบัตรใด ๆ ได ้  ต้องให้สมาชิกอ่ืนที่คณะกรรมการประจ าหน่วยนั้น ๆ เชื่อถือเป็นผู้รับรอง หากมีปัญหาอ่ืนใด
ในทางปฏิบัตินอกเหนือจากนี้  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย และถือเป็นที่สุด 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  มีนาคม  2564 
 

 
 

 (นายสุริยะ  คูหะรัตน์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จ ากัด 


